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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fahrner Jméno: Pavel Osobní číslo: 461522
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Perimortální císařský řez v přednemocniční péči

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

15

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

5

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

21

5. Celkový počet bodů 51

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V provedení PMSC píšete o proniknutí do dutiny děložní přes placentu, pokud je umístěná na přední stěně dělohy.
Operující asi nebude vědět, že ta placenta tam je, oproti nemocnici, myslíte, že je tato situace pro nezkušeného
operatéra zvládnutelná?

2. Přenos kyslíku přes placentu probíhá na základě koncentračního gradientu kyslíku v krvi matky a plodu. Uvádíte,
že je nutné v graviditě podávat kyslík matce už při poklesu saturace pod 95% vzhledem k možnosti hypoxie plodu.
Jak asi vypadá situace během KPR?

3. Uvádíte, že z dotazníků vyplynulo, že až 40% respondentů by uvažovalo o provedení PMSC. Jak by se řešila
situace, kdyby došlo k neshodě k provedení mezi členy výjezdové skupiny?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ ❏ X ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

K1. Autor píše v úvodu: „Že při výběru témat pro bakalářskou práci jsem si především kladl za cíl přínos nových
poznatků pro medicínu“.
Je obtížné pro mě hodnotit splnění cíle, jestliže můj pohled na tuto problematiku je zcela odlišný a sám se přikláním k
názoru, že císařský řez do terénu nepatří, jeho místo je na urgentním příjmu nemocnice, což koreluje i s postupy v
jiných zemích, kde především kladou důraz na připravenost urgentního příjmu k provedení perimortálního císařského
řezu.
Struktura práce je dobře nastavená a práce je vcelku přehledná, jen občas není zřejmé, jestli se jedná o pohled
pracovníka v nemocnici nebo v terénu.
Např. 2.13 Perimortální císařský řez
2.13.1 Průběh perimortálního řezu v PNP a navazuje kapitola- 2.13.2 Komplikace císařského řezu (komplikace při
běžném SC)

K2. Teoretická úroveň odpovídá tématu, které sebou nese téměř celou problematiku gravidity, patologií, operačních
technik  a  komplikací.  Autor  musel  čerpat  z  mnoha  publikací,  které  byly  zaměřeny  různým  směrem  –  od
přednemocniční péče po péči v nemocnici. Dopustil se však citací z literatury zastaralé a neodpovídající aktuálním
postupům.
2.14.1 Resuscitace novorozence - „U lehce asfyktického novorozence jen s mírně sníženým pO2 a pH lze zvýšit plicní
perfúzi rychlým zahájením ventilace s přívodem 100% O2“ [47].
- poslední doporučení je ventilace vzduchem bez přidaného O2, v žádném případě ne 100%O2
Opakovaně  autor  používá  krystaloid  Ringer  laktát,  který  v  nynější  době  není  preferován,  jsou  preferovány
balancované krystaloidy – Plasmalyte, Isolyte, je vhodnější používat pojem balancovaný krystaloid. Volumoterapie
nad 1500ml není indikovaná (autor připouští až 2000ml), dochází k výrazné diluci srážlivých faktorů a k rozvoji
traumatické koagulopatie (str.47 - euvolemie po infúzi 2000 ml krystaloidů).

Nepřesně citoval:
2.12.4 Gynekologické krvácení a komplikace porodů(str.53) - Pokud v těhotenství dojde k natržení placenty, pak
mluvíme o placenta praevia, při úplném předčasném odloučení placenty o abrubtio placentae – to je nesmysl!
Špatně citované…
Retence placenty může být úplné či jen částečné zbytkovým kotyledonem (nesmyslná věta).

Literatura neodpovídá popisované situaci:
2.13.1 Průběh perimortálního řezu v PNP - Teoretické znalosti jsou jedna věc, ale nikdo se ještě nic nenaučil jen
koukáním. (nelogická věta)
Aseptické podmínky nelze zcela jistě zajistit, a proto je vhodné alespoň podložit pacientku čistým prostěradlem,
odstranit oblečení z pacientky a polít břicho běžnou desinfekcí… během KPR? Nechápu
Vzniklé krvácení provizorně zastavíme peánem či rychlým stehem a dále sterilně překryjeme rouškou. Vše ostatní
jako odloučení placenty a šití rány nás nemusí zajímat a stává se vedlejším. …jaký steh? Uzavřeme dutinu děložní i s
placentou? Nebo peánem zachytíme hrany děložní?
Probíhající KPR nyní může probíhat daleko efektivněji a můžeme zaznamenat i obnovení pulsu s hmatatelným tlakem
na karotidě…takže pokud nebudeme mít zachycené krvácení, pacientka vykrvácí…?
Překlepy:
Např. Str.35 - správný tlak na prstencovou chrupavku tzv. Sillicův hmat (Sellick)
Neobratnost: (z mého pohledu není vhodné citovat nejmenovaného lékaře, to může být i duch):
Str. 109…. a nejmenovaný lékař ZZS Kolín, kteří provedení PMCS v PNP považují téměř za nemožné.
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K3. Formální náležitosti práce částečně splňuje, je přehledná, vybavená dostatečným množstvím grafů i obrázků.
Označení kazuistik je zcela nepřehledné, výrazně rozdílný obsah jednotlivých kazuistik a většina je z nemocničního
prostředí, u některých není zřejmé, kde došlo k provedení SC. Závěr, který autor z kazuistik vyvozuje, má potvrdit
indikaci SC v terénu?
Str.83: Jedno je jisté, záchranář ani lékař si dopředu nemůžou být prognózou dítěte ani matky jisti. Usuzujme z
těchto případů, že žádná snaha nemusí být marná.
Autor občas používá kurzivu, jako citaci autora ale autor není uveden např. str.47: „Je-li předpokládána senzibilizace
zraněné těhotné ženy buď transfuzí, nebo fetomaternální hemoragií, měl by být aplikován Rh (D) imunoglobulin.“

K4. Autor využil dotazníkovou metodu ke zjištění znalostí a názoru na SC v terénu. Vůbec nespecifikuje soubor
respondentů vzhledem k délce praxe v PNP, věku, pohlaví. Výsledky jsou zajímavé, ovšem těžko říct, jak mají
vysokou vypovídající hodnotu.
..více než 40 % záchranářů uvažuje o jeho provedení v dané indikaci…nejsem si jistý, jestli si respondenti nedělali z
autora legraci
Závěry práce nemohou být jednoznačné a je dobře, že i autor si to uvědomuje a že nalezl i pozitiva ve smyslu
vzdělávání záchranářů v problematice gravidity, fyziologie a patologií, náhled na určité odlišnosti fyziologických
funkcí v kontextu kritických stavů.

Jméno a příjmení: MUDr. Tomáš Vaňatka
Organizace: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o.
Kontaktní adresa: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
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